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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (43العراقي )الحافظ  ألفيةشرح 
 (واالقتصار على بعض الحديث - والرواية بالمعنى - والرواية من األصل - صفة رواية الحديث وأدائه)

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 صفة رواية الحديث وأدائه:
ََََََََل  و   ََََََََ و  ر  يَ   ير  ن ع ََََََََإ  و   ه  اب ََََََََت  ك    ن  م 
ََََََََيَ  ن  ح   أيب ن  ع ََََََََو   ََََََََم  ال   ة  ف  ََََََََ  ع  ن   اذ  ك 
 ن  ع ََََََََََََفَ   ر  ك  ذ  ي ََََََََََََ ل   و   ه  اع ََََََََََََى س   أ  ر  

ََََََََََع   ََََََََََو  يَ   أيبم  ََََََََََ ث م  ف  س   ي  ع  اف  الشم
َََََََََََ ت  ب َََََََََََل  غ  و   ب  غ َََََََََََي   ن  إ  و    ه  ت  م  ل  س 

ََََََََََََََ ََََََََََََََ ك  ل  ذ  ك  ََََََََََََََي  ال  و   ر  يَ  ر  الضم  م  
َََََََ  ر  ي  ر   الضمَََََََف   ف  ل َََََََاخل   ا و  ع َََََََا س   م 

 ج
 ج
 

 َََََََََ َََََََََف  ح   ن  م  َََََََََف   ه  ظ   ر  ث َََََََََك  ل  ل   ز  ائ  ج 
 

َََََََََ َََََََََو   ك  ال َََََََََم   ن  ع   اذ  إ  و   ن   ل  د  ي  الصم
 

َََع  نَ   ََو   ع  ن َََم  ال   ان  م  َََال    ن  قَََاا  ابَ   ن  س 
 

َََََََََََو  ال   از  و  ل  َََََََََََاب   ن  ي  ر  ث َََََََََََك  ال  و    ع  اس 
َََََ ََََد   ت  از  ج  َََََى ج   لَ  ََََايَ  و  م ر  ه  ر  و  ه   ه  تَ 

 

ََََََََََي   ان  ظ ََََََََََف  ي    ل    ََََََََََر  م  ال   ط  ب  ض   ي  ض 
ََََََََََأ   ََََََََََ م  ل  و  أ  ى و  و  قَ  ََََََََََب   ال  ف   ه  ن   ي   ص 

 

 نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 "صفة رواية الحديث وأدائه"

هو تبليغ الحديث  :هو تلقي الحديث من الشيخ، واألداء :وطرف أداء، والتحمل ،ان: طرف تحملها طرفالرواية ل
 ،والقراءة على الشيخ ،هذه طرق التحملو لطالبه، في حال التحمل التي تقدمت طرقه السماع من لفظ الشيخ، 

فيها، تحملوا بها الخبر، منها ما والوجادة، هذه تقدم الحديث  ،والوصية ،واإلعالم ،والكتابة والمناولة، ،واإلجازة
 والصحيح عدمه. ،والصحيح جوازه، ومنها ما هو مختلف فيه ،ومنها ما هو مختلف فيه ،هو جائزة باالتفاق

وهذه الشروط يطلبونها حال  ،األداء كيف يؤدي؟ الرواية لها شروط، الراوي اشترطوا فيه شروط تقدم تفصيلها
ن الشروط، بل صححوا تحمل الكافر، وتحمل الفاسق، وتحمل الصبي، في األداء، أما حال التحمل ال يشترطو 

، كيف حال األداء، حال التحمل، وأما بالنسبة لألداء فال بد من توافر الشروط التي يجمعها العدالة والضبط
، لكن بعد أن أجمع على جواز الكتابة صارت األصل في الرواية السماع والحفظ يؤدي من تحمل الحديث؟

اية من الكتاب جائزة عند جمهور أهل العلم، والمنع من الرواية من الكتاب رواية أهل التشديد، كما قال ابن الرو 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

فإنه يؤدي من  ن: ضبط صدر وهو األصل، وضبط كتاب، إذا لم يحفظولذا جعلوا الضبط نوعي ؛الصالح وغيره
ي، ال شك أن الحفظ هو األصل، والذي قل عن أبي حنيفة ومالك على ما سيأتإال ما ن   وروايته صحيحةكتابه، 

ال يحفظ تقدم الكالم عن الحفظ واالعتماد على الكتب، لكن إذا خشي من حفظه أن يخونه في وقت الحاجة فال 
 .بد من الكتاب

، وهو من األئمة وهو من أئمة هذا الشأن لما قدم سامراء وضعوه على منبر -رحمه هللا-علي بن المديني 
ا هو معروف من أئمة العلل، لما وضعوه على المنبر قال: ال يليق بمن يوضع في هذا المقام كم ،الكبار الحفاظ

لذا نجد من يعيب على بعض الشيوخ أنه يعتمد  ؛أن يحدث من كتاب، فحدث من حفظه فغلط في أول حديث
لكن  ،هذا هو األصلعلى الكتاب أثناء الشرح ال وجه له، نعم إذا وجد حفظ متين ال يتزلزل وال يتأثر بالصوارف 

لو يحرك الباب ضاع حفظه، صحيح، بعض الناس لو يسمع أدنى شيء يؤثر إذا خشي؛ ألن بعض الناس 
ختلط فيما بين افاختلط، خالص صار ال يميز، اختلط ما هو عليه، ومن الرواة من ذكر في ترجمته نهق حمار 

لغ من المال فاختلط، وهذا مما يؤكد العناية يعني الضبط كله ارتفع، وبعضهم سرق له مب يديه، اختلط انتهى،
ذا كانت الحافظة تسعف وال تتأثر بالمؤثرات فال يحسن لمثل هذا أن يعتمد  بالكتاب، مع أن الحفظ هو األصل، وا 

 على كتاب.
 قال: 

ن عررررررررر    وليررررررررروب مررررررررن  تابرررررررره وا 
 من حفظه..........................   ج

 ج

اب أحد في هذا الكتاب يروي من كتابه؛ ألن ضبط الكت، إال ما دونه ائ  يحفظ شيما ن عري من الحفظ يعني إ
 نوعي الضبط.

ن عررررررر    .........................وا 
 

 مرررررررررن حفظررررررررره فجرررررررررائ  ل   ررررررررررب  
 

ألن منهم من يقول: ال يروي من كتابه إال إذا كان يحفظ، يحفظ ويكتب يروي من الكتاب ال بأس، أما الرواية 
يعني االعتماد على الكتاب فقط، بل بعضهم  "فجائ  ل   ر"لحفظ فمثل هذا يمنع من الكتاب دون شيء من ا

شك أن الكتاب ال يتغير إال إذا طرأ عليه التغيير، يعني  هما في ،جعل الرواية من الكتاب أضبط وأتقن من الحفظ
حفظ، وأما الحفظ فقد تب وقوبل على األصل انتهى، إن طرأ عليه ما يغيره حينئٍذ يتطرق إليه الخلل كالإذا ك  

 نسيان.لفي أحلك ما يحتاج إليه؛ ألن اإلنسان عرضة، واإلنسان محل ل وأيخون في أشد الحاجة إليه، 
 وأنها ال تجوز الرواية من الكتاب.يعني يذكر عن أبي حنيفة المنع،  "...وعن أبي حنيفة المنع"قال: 

ذاعررررررررررن مالررررررررررك وال    .................................. ذا  صرررررررررريد ني وا 
 ج

ومن أئمة هذا الشأن، ومن حفاظ الحديث، يعني لو منع الرواية من الكتاب مع أنه ال  ،يعني مالك نجم السنن
نما ي   ،يمكن أن يحدث بنفسه قرأ عليه، هذا المعروف عن اإلمام مالك، ال يمكن أن يقرأ على أحد أو يحدث وا 

نما ي   وكالم أهل العلم في  ،بي حنيفة يمنع الرواية من الكتابقرأ عليه بطريق العرض، لكن مثل أأحد، وا 
 ؟نعم سألة...، هذا م...حفظه

 طالب: مالك ما  ان يعرض عليه عن ظهر قلب؟
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رف إشكال أن يشترط مثل هذا مالك؛ ألنه ع   ههو، وما في اوال يحدث أحد   ،المقصود أنه ما يقرأ على أحد
عني على أهل الحديث، المسألة مسألة حكم شرعي، هل نقول مثل بالتحري والتشديد، أبو حنيفة قد يشترط هذا ي

مدخل لهم في هذا الفن؟ .... ما  ما قيل في األصوليين من الغزالي والرازي واآلمدي واإلسفرائيني وغيرهم أنهم ال
من  : إنه كيف يمنع من الروايةبسوء الحفظ، هل نقول -رحمه هللا-كر أبو حنيفة كر رأي أبي حنيفة يعني ذ  ذ  

ألن المسألة مسألة حكم شرعي وهو من أهله، اإلمام األعظم يسمونه،  تاب وهذا وضعه؟ نقول: له أن يمنع؛الك
يعني على مر التاريخ وأتباعه أكثر من أتباع غيره من األئمة، المسألة مسألة حكم شرعي له أن يبدي رأيه في 

ذا -أبو بكر الصيدالني-  نيعن مالك والصيد*** وعن أبي حنيفة المنع  ذا "هذا الحكم،    "وا 
 رأى سررررررررماعه ولررررررررم يررررررررذ ر فعررررررررن
 مررررررع أبرررررري يوسرررررر   ررررررم الشررررررافعي 

 

 المنررررع وقررررال ابررررن الحسررررن نعمرررران   
 الجوا  الواسرررررررررررعب برررررررررررواأل  رررررررررررر ن 

 ج

إذا رأى سماعه في كتاب، كتابة التسميع التي سبقت، اطلع على كتاب لزميله فوجد اسمه مذكور في الطباق،  
من ضمن ودون اسمه ضمن الحاضرين، فتح الكتاب وجد اسمه  ،تاب على الشيخأنه حضر قراءة هذا الك

شرح هذا الكتاب أو رواية هذا الكتاب، له أثر في الرواية  سماعه لكنه لم يذكر، نسي أنه حاضرالسامعين، رأى 
ال ما له أثر؟ أو نقول: ما دام أثبت فيمن سمع هذا الكتاب على الشيخ يروي، قال:  وا 

................................... 
 ج  رأى سررررررررماعه ولررررررررم يررررررررذ ر فعررررررررن

ذا    ................................وا 
 نعمان لمنع........................

 ج

 ن يمنع مثل هذا من باب أولى.ن الكتاب المجزوم بروايته له فلئيمنع الرواية م نعمان أبو حنيفة، إذا كان
 م  -الصاحب الثاني ألبي حنيفة- مع أبي يوس  -ن الحسن الشيبانيبصاحبه، محمد – "وقال ابن الحسن

وأبو  ،يعني وهذا مما يختلف فيه أبو حنيفة مع صاحبيه محمد بن الحسن "...واأل  ر ن بالجوا  ***الشافعي
باق ما دام أثبت اسمه في الط "بالجوا  الواسع"من أهل العلم  "واأل  ر ن" ،يوسف والشافعي كلهم من طبقة واحدة

 أو قرأ الكتاب. ،فهو ممن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ الذي قرئ عليه الكتاب
هل هو  ي ، يعني هذا كتاب كامل ما يدر اال يذكر منه شيئ   ايعني هل لإلنسان أن يروي شيئ   "بالجوا  الواسع"

ال حضر  ال سمع وا   ؟نعم.. وممن سمع. وجد اسمه من الحاضرين في القراءة،، لكنه اما يذكر منه شيئ  رواه وا 
 م أراد تحديث ال تاب قد ينسى يا شيخ  ،وتقدمت به العمر ،ع في أول الطلبإذا  ان المسمو  اطالب: خصوص  

 ..من سمع عليه من الشيوخ، ل ن إذا  ان يا شيخ.
 هذا ما حدث إلى اآلن، هذا ما بعد حدث.

أو درسه على العالم الفالني  ،سأنه سمعه على فالن أو فالن من النا يضبط الحفظ ل نه ينسىطالب: 
 والعالم الفالني.

يعني كما لو كان ضبطه في كتاب، قد ينسخ الكتاب بنفسه يقابل بنفسه ثم ينساه مع طول الوقت، فإذا أجيزت 
الرواية من الكتاب كما هو قول الجمهور تجوز مثل هذه الصورة؛ ألن اإلنسان إذا كتب الكتاب الذي سمعه على 

 إن لم يحفظ اآلن ضبط الكتاب موجود. ،ابله باألصل ضمن الرواية، فإن حفظ فنور على نوروق ،هذا الشيخ
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

................................... 
ن يغررررررررررررب و لبررررررررررررت سررررررررررررالمته   وا 

 

 واأل  رررررررررررر ن برررررررررررالجوا  الواسرررررررررررعب  
 جرررررررا ت لررررررردى جمهرررررررور م روايتررررررره

 

ن يغب الكتاب عن صاحبه بإعارة أو سرقة يقرأ فيه في المسجد  ؟ين ضيعهأدري سرق منه، أو ضيعه، وال ي ،وا 
 جد ونسيه مدة طويلة ثم وجده.ونسيه، رفعه على رف في المس

ن يغررررررررررررب و لبررررررررررررت سررررررررررررالمته  وا 
  ج
 

 ................................... 
 ج
 

يعني غلب على الظن أنه ما أدخل فيه شيء أو نقص أو حذف منه شيء، يعني ما زور في الكتاب؛ ألن 
ي بمن يدس في كتابه ما ليس منه، فإن ميز هذا يستمر على ضبطه وروايته مقبولة، فإن لم بعض الرواة ابتل

وجلس عنده مزيد هذا يطعن فيه، هذا إذا غاب كتابه أعاره شخص يميز األصل من المدسوس من المزور من ال
ان محفوظ ما مدة طويلة أو ضيعه، وضعه في مكان ونسيه، بحيث تمتد إليه يد غيره، أما إذا ضيعه في مك

يمكن يتطرق إليه خلل هذا ما فيه إشكال، لكن وضعه في مكان عام، يعني ينتظر في مكان عام ومعه الكتاب 
فإن غالب على ظنه سالمته من الزيادة فإنه  ،وجده إال بعد مدة يتصفحهيطالع فيه فنسيه، ثم بحث عنه ما 

 تجوز الرواية منه عند جمهور العلماء.
 وجوده؟طالب: في حال عدم 

 ين؟أ
 ؟...طالب: ال تاب ما رجع أو

 ؟ما رجع وهو ما يحفظ
 يجو  له الرواية؟ منه ئ اأو يحفظ شي طالب:

من يعتمد على الكتاب فضاع الكتاب واحترق الكتاب خالص انتهى، من يعتمد على الكتابة  ضاع المروي،
 يبقى؟ ما يبقى شيء. ماذا ،انتهى ضبطه، ال ضبط حفظ وال ضبط كتاب

 ....:....طالب
 .نعم

  ....طالب:....
  قال. هذا الذي 

................................... 
 رأى سررررررررماعه ولررررررررم يررررررررذ ر فعررررررررن
 مررررررع أبرررررري يوسرررررر   ررررررم الشررررررافعي 

 

ذا    ..............................وا 
 المنررررع وقررررال ابررررن الحسررررن نعمرررران  

 الجوا  الواسرررررررررررعب واأل  رررررررررررر ن بررررررررررر
 

ويذكر أنه يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ، وقابل النسخة  ،كتاب بقلمهويحرر ال ،حتى من يعتمد على الكتاب
 باألصل، قد ال يحفظ وال حديث، قد ال يذكر معه وال حديث.

 ...فصل فيهنه مما است ني  نه يرو  عامة ما في  ذا ال تاب إ : إطالب: فإن قال يا شيخ
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أو بخط مغاير للخط األصلي اير للقلم األصلي، هو إذا ميز انتهى اإلشكال، يعني إذا كانت الزيادة بقلم مغ
أن يقلد الكتاب، يقلد الخط، يقلد الحبر، يقلد  اوأمكن التمييز بدقة هذا ال إشكال، لكن بعض الناس يحاول جاهد  

على  ا، بالتزوير، وجاء في كتب األدب أن شخص  كذا، فيزيد فيه ويمسح ويطمس، بعض الناس مغرم بمثل هذا
مكان أدفأ  هة باردة، ويكتب فقيل له: ما الذي دعاك إلى أن تكتب في هذا المكان؟ يعني ما فيشاطئ نهر في ليل

فيما يعشقون  يكتب مثله، بعض الناسشخص مرتعش يريد ، يعني امرتعش   امن هذا المكان؟ فتبين أنه يزور خط  
يم عنها: إن إبليس ما كان يعني يتفننون، حتى أن بعضهم يحتال على بعض األمور بحيلة قال ابن القمذاهب، 

ومنهم من يكتب ما  ،يعرفها حتى سمعها أو رآها من هذا الشخص، ومع ذلك من الناس من يكتب بقلمه ما ينفعه
 .يضره

 فالالالالالالالالالالال تكتالالالالالالالالالالب بكفالالالالالالالالالالك غيالالالالالالالالالالر شالالالالالالالالالاليء
 

 يسالالالالالالالالالالالالالالالرك فالالالالالالالالالالالالالالالي القيامالالالالالالالالالالالالالالالة أن تالالالالالالالالالالالالالالالراه  
 

ن يغب" صفحه ما في يعني ت ،المةبإعارة أو إجارة أو ضياع أو سرقة ثم يعود بعد ذلك وغلبة الس :كما قلنا "وا 
 .شيء، على وضعه السابق

.................................... 
 مرررررررررررررررريالضررررررررررررررررر ر واأل لك ررررررررررررررررذ

 ج
 

 جرررررررا ت لررررررردى جمهرررررررور م روايتررررررره 
 ي  يحفظرررررررررران يضرررررررررربط المرضرررررررررر

 ج
 

بنفسه، تواله  يعلى األصل هذا ما فيه إشكال، يعنيعني الذي يروي من الكتاب، ينسخ الكتاب، يقابل الكتاب 
وكذلك الضرير  ؟ومعه كتاب مكتوب بقلم غيره ،ي الذي ال يقرأ وال يكتبم  ده ضبط الكتاب، لكن ماذا عن األ  فعن

 ما يحفظ لكن عنده كتاب، قال: 
 مررررررررررررررريالضرررررررررررررررر ر واأل لك رررررررررررررررذ

 ج

 ي  يحفظرررررررررران يضرررررررررربط المرضرررررررررر 
 ج

يتعرض لتحريف  وثقة، ومع ذلك صاحب الكتاب حفظه من أن يعتدي عليه أحد أو ايعني إذا كان الكاتب معروف  
 أو تغيير.

 يعني الكاتب المرضي يضبط ما سمعه من هذا الشيخ، تجوز روايته. "ما سمعا*** يضبط المرضي "
ن كان األصل أنه فعيل بمعنى مفعول، كل من به ضر يقال  "والخل  في الضر ر"يقول:  الضرير: األعمى، وا 

ف العوام أن الضرير القاصر، يعني ليس بتام له: ضرير، لكن العرف خصه عندهم باألعمى، وعندنا في العر 
أقوى من األمي المبصر؛ ألن الضرير وال يحفظ يعني لو  "في الضر ر أقوى  -يعني االختالف- والخل "العقل، 
لكن األمي الذي ال يقرأ وال يكتب لكنه  ،له أي كتاب قال: هذا كتابك ما يميزه عن غيره، ال يقرأ وال يرى  أحضر

 كتاب في أول األمر خالص يميزه عن غيره.يبصر إذا رأى ال
 يقول: 

 ......... والخلررررررر  فررررررري الضرررررررر رب 
 ج

 ولرررررى منررررره فررررري البصررررريرب أقررررروى و أ 
 

 يعني الخالف في الضرير أقوى، يعني بالنسبة لعدم الجواز، وأولى منه في البصير يعني القول بالعدم.
 سم.
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  الرواية من األصل:

َََََََل  و   َََََََ و  ر  يَ  َََََََأ   ن  م   ل  اب َََََََق  م  ال   و  أ   ل  ص 
َمَََََ َََََم  ََََََ ه  ا بَ  ََََََ م  اس  ََََََذ  أ   و  أ   ه  خ  ي  ش   اخ 

ََََََََر  البَ  و   ب  و  يَ ََََََََأ   َََََََد   ان  س  ََََََََأ  قَ   ه  از  ج 
 ه  ابَ ََََََََََََت  ك    ه  ظَ ََََََََََََف  ح   ف  ال  ي َ ََََََََََََ ن  إ  و  

َََََََال    ََََََََف  ََََََََح  ال  و   ن  ق  يَ  ظ  م ََََََََع   َ   ن  س 
 

ََََََََََََََََلتم اب   ز  و  ي  ََََََََََََََََ ل  و   ه  ب ََََََََََََََََ   ل  اه  س 
ََََََع   ََََََم  ى ال   د  ل ََََََ ه  ن  ََََََأ  و   ر  و  ه   اذ   از  ج 
َََََََر  و   َََََََ ص  خم َََََََال   ع  م َََََََ خ  ي  الشم  ه  از  ج 
ََََََََََ ه  ن ََََََََََم   س  ي  ل ََََََََََو   ََََََََََو  أ  ر  فَ   :ه  اب  و  ا ص 

ََََََََال   ََََََََ  ع  م  َمَََََََ ف  ل  اخل   ك   ن  ق  ت  يَ ََََََََ ن  م 
 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
  "الرواية من األصل"

 وليروب "عرفنا أن الراوي ينسخ الكتاب ويقابله باألصل، فيكون بالنسبة له هذا أصل، وبالنسبة لكتاب شيخه فرع، 
أو المقابل به، يعني األصل الذي هو كتاب الشيخ، أو من الفرع المقابل به، وعرفنا ما قاله  "من أصل

 ثم وجد األصل بعد مدة طويلة. ،قابل على الفرع القسطالني عن األصل اليونينية ثم الفرع أنه أوال  
 .فإنه يكون له حكم األصل الكتاب إذا قوبل بيد حاذق نبيهوعرفنا أن 

 و المقابررررررررلب أ صرررررررلأمررررررررن  وليرررررررروب 
 

 برررررررررررررره و  يجررررررررررررررو  بالتسررررررررررررررا لب  
 ج

ال يجوز التساهل؛  -هم يعبرون بعدم الجواز- ما ينبغي لطالب علمال يجوز الرواية بالتساهل، يعني في عصرنا 
وقل مثل هذا في عصرنا بالنسبة  ،ألن حمل هذا العلم أمانة، فإذا روى ال من أصل وال من فرع مقابل عليه

أو ما عرفت باإلتقان والعناية هذا تساهل، لكن عليه  ،كتاب مطبوع بمطبعة ال يوثق بهاللمطابع، إذا روى من 
 أن يروي من نسخة موثقة سواء  كان المخطوطة أو المطبوعة.

................................... 
 مما به اسرم شريخه................. 

 

 و  يجررو  بالتسررا لب ................ 
................................... 

 ج

 في هذه النسخة. ان اسم الشيخ موجود  الذي يروي عنه، يكو 
 ممرررررا بررررره اسرررررمه شررررريخه أو أ خرررررذا

 ج
 عنه................................   ج

 ج

 يعني نسخ منه وقوبل عليه
................................... 
   أيررررررررروب والبرسررررررررران قرررررررررد أجررررررررررا ه

 ذاعنرررررره لرررررردى الجمهررررررور وأجررررررا   
 ورخررررررررم الشرررررررريخ مررررررررع ا جررررررررا ه

 ج

نما الرواية من  ،يعني هذا التساهل الذي ال يجوز في حال الرواية ال من أصل، أو فرع مقابل على األصل وا 
وال فرع مقابل على األصل، يعني عندك إجازة في صحيح البخاري، يعني تنظر  نفس الكتاب لكنه ليس بأصل

حيح، فتذهب للبحث عن نسخة رويت بهذه الرواية سواء  كانت في سند شيخك ومن ينتهي إليه من رواة الص
أريد وهللا أروي البخاري أنا مخطوطة أو مطبوعة، لكن كونك تتساهل وتأخذ أي نسخة ذهبت إلى المكتبة وقلت: 

وهللا هذه أوضح حروف،  ، تصفحت هذه الطبعات، قلت: النسخة من البخاري، عرضوا عليك عشر طبعات
ن كونها موافقة لرواية شيخك أو غير موافقة، هذا تساهل، هذا التساهل بالنسبة الختالف يعني بغض النظر ع
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إما بزيادة حرف أو كلمة أو نقص حديث أو  ،يعني تقول: واحد بالمائة، هذا تساهل ؟الروايات كم تشكل نسبته
ليه هذا تساهل، لكن يبقى أن ما أشبه ذلك، إذا لم توافق الرواية، الرواية ال من األصل وال من الفرع المقابل ع

رواية السرخسي وجدت الفرق ما يعني يمكن واحد بالمائة، يعني لو قابلت رواية المستملي مع نسبة هذا التساهل 
رق يعني الخالف فيه واحد بالمائة، بالنسبة ألبي داود وجدت الف ، أو رواية ابن العبد مع ابن داسهكبيرهو 

إلجازة، يعني تروي من الشيخ فتجبره باإلجازة، يجبر هذا الخلل باإلجازة، لكن يقولون: مثل هذا الخلل يجبر با
يبقى أنه هل تتناول رواية الشيخ هذا الخلل أو ال تتناوله؟ فإذا كانت ال تتناوله، هذا في شيخ متصور أنه يروي 

ذا  البخاري بجميع رواياته، وأنت رويت عنه رواية أبي ذر، فذهبت وأخذت لك نسخة من السوق  تباع وجدته وا 
هي برواية غير أبي ذر، إذا كان الشيخ يروي بجميع الروايات، أو كان من رواياته هذه الرواية التي وجدتها في 

 ولذا قال: ؛مثل هذا باإلجازةالسوق لكنك ال ترويها عن الشيخ يجبر 
.................................... 

 جررررررررررا هأيرررررررررروب والبرسرررررررررران قررررررررررد أ
 

 ...............وأجا  ذا ............ 
 هجررررررررا  ورخررررررررم الشرررررررريخ مررررررررع ا 

 ج

لذلك في الرواية في حال التساهل في األخذ من  ؛الشيخ من؟ ابن الصالح، مع اإلجازة؛ ألن اإلجازة تجبر الخلل
الشيوخ، إذا كان يكتب أو ينعس، أو الشيخ ضعيف الصوت فيفوت بعض الكلمات على بعض الرواة األصل 

 ثم ما يفوت من هذا الشيء اليسير يجبر باإلجازة. ،الرواية بالسماع
ن يخررررررررررررال  حفظرررررررررررره  تابرررررررررررره  وا 
 الحفظ مرع تريقن....................

 ج

 ولرررررررررريس منرررررررررره فرررررررررررأوا صرررررررررروابه 
................................... 

 

يعني أنت تروي عن الشيخ، كتبت نسخة فرعية عن نسخة الشيخ، وقابلتها بنسخة الشيخ، ثم حفظت الكتاب، 
ي في صدرك عما يوجد في الكتاب، فالعبرة بالحفظ أو وحفظته، ثم اختلف الحفظ الذيعني بعدما نسخته 

ن ك ان حفظه من نسخة أخرى بالكتاب؟ إن كان حفظه من الكتاب نفسه من نفس النسخة فالعبرة بالكتاب، وا 
 فالمعول على الحفظ؛ ألنه هو األصل.

 ؟نعم
 ...طالب:....

 أو كذلك، تكون الكتابة سابقة للحفظ.
 على كل حال السابق منهما هو األصل.

ن ي خررررررررررررال  حفظرررررررررررره  تابرررررررررررره  وا 
 الحفظ مرع تريقن....................

 ج

 ولرررررررررريس منرررررررررره فرررررررررررأوا صرررررررررروابه 
................................... 

 

 .أو تردد ما هو مع شك
 ...........................واألحسن

رررررررتقن     ج  الجمرررررررع  رررررررالخال  ممرررررررن ي 
 ج

وقل مثل هذا لو اختلف مع  "الذي في حفظي كذا، والذي في كتابي كذا"األحسن أن يقول عند روايته للحديث: 
، "الصواب كذا"ظ المتقنين: ثم قال بعض الرواة الحفا ،من حفظهبعض أهل الحفظ واإلتقان، روى الحديث 
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يعني بين ما في حفظه وما في  "واألحسن الجمع" ،، يبين"الذي في حفظي كذا، والذي عند فالن كذا"فيقول: 
 مع ما يخالفه من الرواة الثقات الضابطين المتقنين.و كتابه، وبين ما في حفظه 

 سم.
 الرواية بالمعنى:

ََََََََل  و   ََََََََل  ل  اب   و  ر  يَ  ََََََََ اظ  ف   م  ل ََََََََع  يَ   ل   ن  م 
 

َََََََأ   َََََََم  ل  اب   از  ج  َََََََاخل    ل   :ل  ي َََََََق   و  ن  ع   ر  بَ 
 

َََََََيَ  ل  و   َََََََب    :ياو  الَََََََرم  ل  ق  َََََََك    و  أ   ن ى ع   ام 
 

 َََََََََََََََََ َََََََََََََََََغ  ا و  ل   و  ل  د  م   م  ظ  ع  م  ال  ف َََََََََََََََََ ه  ر  يَ 
 

 ظر  ح   د  ق   اعى ط  ق   ف  ي  ن  ص   التم ف   خ  ي  الشم و  
 ام  ب   أ   ك   ش  ك    ه  و  ن   و   قاا  

 

ها إلى يوالخالف فيها قديم ومتشعب، وبلغت األقوال فكبار عند أهل العلم، الرواية بالمعنى مسألة من المسائل ال
البن الصالح والجمهور أن الرواية بالمعنى لها شروط، فإذا توافرت  اأو تزيد، فالذي مشى عليه الناظم تبع  عشرة 

ذا اختل شرط منها فإنها ال تجوز، ومنهم من منع مطلق    .اهذه الشروط جازت عند الجمهور، وا 
 قال: 

 وليررررررررروب باأللفررررررررا  مررررررررن   يعلررررررررم  
 مرردلولها............................   ج

 ج

، هذا اواحد   وما يحيل المعاني، مثل هذا ال يجوز له أن يروي بالمعنى قوال   ،هذا الذي ال يعرف مدلوالت األلفاظ
 ،ة مفترضة في الرواية بالمعنىعليه أن يروي باللفظ؛ ألنه قد يغير اللفظ بلفظ آخر يتغير به المعنى، والمسأل

، فإذا كان الراوي اواحد   أما إذا اختلف المعنى فإنه حينئٍذ ال تجوز قوال   ،يعني مع اتحاد المعنى ال مع اختالفه
فإن هذا ال يجوز له  ،ما يحيل المعانيالمتصدي ألداء الخبر بغير لفظه ال يعرف مدلوالت األلفاظ، وال يعرف 

 .اواحد   أن يروي بالمعنى، قوال  
 وليررررررررروب باأللفررررررررا  مررررررررن   يعلررررررررم  

 مرررردلولها و يررررره....................   ج
 ج

وما  ،يعني الذي يعرف مدلوالت األلفاظ "و يره فالمعظم"من هو؟ الذي يعلم،  غير هذا القسم غير الذي ال يعلم
لمعنى بهذا الشرط: أن يكون على جواز الرواية باعامة أهل العلم  " يعنيفالمعظم أجاز بالمعنى"يحيل المعاني 

والدليل على ذلك أن القصة  "فالمعظم أجا  بالمعنى"بمدلوالت األلفاظ وما يغير ويحيل المعاني،  االراوي عارف  
مع  ن لفظ اآلخر، ويخرجها أهل الحديثكل منهم بلفظ يختلف ع ،عشرة ،ثالثة ،الواحدة يرويها الصحابة اثنان

يخرج في البخاري في موضع في لفظ،  احديث واحد  ال البخاري ومسلم، تجد ظ بما في ذلكاختالف هذه األلفا
 وعن ذاك الصحابي بلفظ آخر وهي قصة واحدة. ،وموضع بلفظ آخر، وقد يروى عن هذا الصحابي بلفظ

د يعني الواقع يشهد بجواز الرواية بالمعنى؛ وألنه لو كلف الناس الرواية باللفظ لتعطل كثير من السنن؛ ألن هذا ق
ذا كان  سبعة  ،القرآن المضبوط المتقن المحفوظ تجوز قراءته على أحرفيستحيل في حق كثير من الرواة، وا 

ألن ن يروى الحديث بالمعنى من باب أولى، لكن ال يحرف المعنى، ال يحرف اللفظ؛ أحرف في أول األمر فلئ
هذا تحريف هذا، يعني  ؟!المعنىية بعنه على حسب فهمه، هذه روا ثم يعبر بعض الناس يفهم من المعنى شيئ ا

بالمعنى على حد زعمه؛ ألنه فهم أن العنزة  هذا راوٍ  إلى شاة" -عليه الصالة والسالم-صلى النبي "قول القائل: 
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أنه أراد بعنزة  :آخر ارواه بالمعنى إلى شاة، ومنهم من فهمه فهم   ة الغنم، "صلى إلى عنزة"العنز، يعني واحد
يعني مثل هذا تسوغ له الرواية  "-صلى هللا عليه وسلم- صلى إلينا رسول هللا ،ن قوم لنا شرفنح"القبيلة، وقال: 

 بالمعنى؟ ال يمكن، هذا ال يجوز باإلجماع.
 أجررررررا  بررررررالمعنى وقيررررررل:   الخبررررررر

 ج

 ................................... 
 ج

س العادي، وال يجوز أن تروي بالمعنى الخبر يجوز أن تروي بالمعنى كالم النا "ال الخبر"يعني هذا قول ثالث، 
ال ينطق عن الهوى،  -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه وحي، الرسول -عليه الصالة والسالم-المرفوع إلى النبي 

ويجوز رواية ما عداه، ومنهم من  ،إن هو إال وحي يوحى، يعني بمثابة القرآن، فال يجوز أن يروى بالمعنى
تجوز روايته بالمعنى، وغيره ال يجوز، لماذا؟ لشدة حاجة الناس إلى رواية  -يثالحد–قال: الخبر  ،عكس

األمة ديث، أما رواية كالم الناس إن ما ضبطته اتركه، وما يترتب عليه شيء، أما بالنسبة للحديث الذي حااأل
جوز رواية الحديث تعطل كثير من السنن، إذن ت ال يجوز إال باللفظ نهبأمس الحاجة إلى روايته، ولو قلنا: بأ

 ويعود إلى القول السابق. ،بالمعنى
 ..طالب:....

 .تي كالم ابن الصالح في المصنفاتسيأ
 ..طالب:....

 هي؟ ما
 ..طالب:....

على جواز الرواية بالمعنى، وأنه إذا جازت روايته بلغة أخرى جازت روايته  إي نعم هذا مما استدل به الجمهور
 فظ، هذا من األدلة.بنفس اللغة مع اختالف في الل

  ..طالب:....
لكنه  ،بلفظها اهذا متعبد بلفظها، األذكار قالوا: متعبد بلفظها، ومنهم من يقول: ليس كل األذكار متعبد   :قالوا إيه

 :، فقولنا"أرسلت"يعني داللة النبي غير داللة الرسول، وداللة الرسول أخذت من  ،في هذا الموضع له داللته
عليه الصالة -ولذلك رد عليه النبي  ؛يفوت علينا الداللة الزائدة المأخوذة من النبي "لتورسولك الذي أرس"

 في حديث البراء. -والسالم
اآلن الرواية بالمعنى إنما أجيزت للحاجة، إجازتها  "رقد حظ اقطع   -الشيخ ابن الصالح- "والشيخ في التصني 

أرويه سيحفظ ويضبط الحديث بلفظه يقول: إنما هي ألي شيء؟ للحاجة، يعني مع عدم الحاجة شخص 
نقول: ما يجوز يا أخي، هذا خالف األصل، إنما جوازها لمن ال يستطيع األداء بالحرف؛ ألن المغير  !بالمعنى

 مهما بلغ من البالغة الفصاحة لن يأتي بمثله. ي بمثل اللفظ النبوي،مهما بلغ من الدقة لن يأت
ول ابن سيرين هذا ال شك أنه يقطع باب الرواية؛ ألن جل الناس ال يستطيع والمنع وحسم الباب بالكلية كما يق

 ألن يروى الحديث بالمعنى؟ يعني في المؤلفات؟ هل هناك داعٍ  "في التصني "أن يستحضر اللفظ، 
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في  ،اآلن حديث مروي مدون بحروفه في صحيح البخاري  "رقد حظ اوالشيخ في التصني  قطع  "ح ابن الصال
ابن  ؟وأردنا أن ننقله، ننقله في مصنفاتنا أو نستدل به بالمعنى ،في المسند في غيرها ،في السنن ،صحيح مسلم

بين يديك في أي وقت تريده ال يجوز لك أن ترويه  اوموجود   اومضبوط   ادام مصنف   الصالح يقول: ال، ما
 .ألن العلة ارتفعت، العلة مرتفعة بالمعنى؛

يقول: كونك تروي البخاري بالسند إلى مؤلفه  ،تنقل هذا المصنف أو تنقل منه ابن دقيق العيد يقول: فرق بين أن
سخ الكتاب، الراوي عنك، ثم غير الراوي عنه انم ثم غير ،ال يجوز أن تغير؛ ألن هذا مصنف، ولو غيرت أنت

 ،ما تبدل لفظة، ال يجوز أن تغير ال بالمعنى وال بغيره، اتنسخ الكتاب يجب عليك أن تنسخه حرفي   اوكونك أيض  
تقول: ال وهللا هذه أفضل منها، يعني في رواية الكتاب أو في النقل منه ال يجوز، لكن إذا أردت أن تستدل 

احتجت إلى حديث في صحيح البخاري  -هذا كالم ابن دقيق العيد- الصحيح ليس بين يديكبحديث بالبخاري و 
حكم الصدر األول كون حكمه الحديث بحروفه؟ أو يحدث حتى تقرأ وأنت ال تحفظه بحروفه، نقول: انتظر ال ت

ف بمدلوالت األلفاظ، عارف بما يحيل المعاني، ار ال بد أن يكون الشرط قد توافر فيه، ع فقطقبل التصنيف، 
 -الكبة من الشعر-في الموطأ حديث معاوية في مسألة القصة ، مر علينا ...حدث ضابط اللفظ، لو مثال   يعني

 وهذا حديث معاويةم وقال: ابتلي الناس بهذه القصات، وهذا كذا، قام شخص واعظ وتكلف والمراد بها الوصل،
لكنه حرف معناه،  ،بلفظهاآلن هو أدى الحديث  "إنما أهلكت بنو إسرائيل حينما اتخذت نسائهم القصة"يقول: 

ستدل به المتحدث باب ما جاء في وصل الشعر، وا :لكن لو رجع إلى األصل لوجد البخاري يترجم على الحديث
 هذا على خالف ما سيق من أجله، وما عرف من معناه.

وقال: إذا كان في  ،النقل من الكتب سواء  كان في الحديث أو في غيره ابن الصالح حسم الخالف في هذا
هذا المصنفات ما يجوز تغييره، وابن دقيق العيد وافقه في صورتين: إذا أراد أن يروي الكتاب بكماله، أو ينسخه، 

في االحتجاج فحكمه و أو في العمل  ،ال يجوز التغيير فيه، أما إذا أراد أن يروي منه ما يحتاج إليه في االستدالل
 حكم الرواية من غير كتاب.

ونحن نشرح قلت: قال السخاوي كذا في معنى البيت، هل يلزم من هذا أن  إذا نقلنا عن كتاب، يعني لو مثال  
ن تجوز في كالم الناس من باب زت الرواية بالمعنى في الحديث فلئأو نقول: إذا جاأنقل قول السخاوي بحروفه؟ 

وأريد أن أنقل كالمه في الدرس أو في مصنف آخر واللفظ متيسر  ني إذا كان كالم السخاوي بين يديأولى، يع
المتون وأنت من  اال يجوز أن أغير، لكن أنت افترض أنك في غير بلدك وبعيد عن كتبك وأردت أن تشرح متن  

: قال ابن حجر في فتح الباري كذا، فإذا طبقنا ما نقلت إلى ما في تستحضر أقوال أهل العلم فيها، تقول مثال  
يختلف، لكن المعنى واحد، الفكرة واحدة، وأنت عبرت عنها، هذا صنيع جمهور أهل العلم، يعني لو األصل 

المعزو إليها وجدت هناك فرق كبير من حيث األلفاظ، طبقنا النقول التي في فتح الباري على ما في األصول 
هذا في كالم أهل العلم بكثرة، يعني كونهم ال و الفكرة واحدة، اإلشكال في التعبير عنه،  ،لكن المعنى واحد

 .لكن يذكرون أن هذا من الكتاب الفالني بتصرف ،يتقيدون باأللفاظ، اآلن الباحثون يتصرفون 
 ون: بتصر ؟لم يقو ل  أنهطالب: ما عهد عند أئمة الس
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 ؛ ألنه قال: ا، وال يقولون مثل هنا الذي عندنا إال نادر  اما يقولون شيئ  
 و  مررررررراأ وليقرررررررل الرررررررراو : بمعنرررررررى  

 

 .....قال........................... 
 

حدثنا ": ما يقول ا، في سنن أبي داود كثير  "كما قال"رويت بالمعنى تقول: بالمعنى، أو  ،يعني إذا نقلت بالمعنى
-تعالىرحمه هللا -لمعنى واحد، هنا قال الناظم "، تقديره: احدثنا فالن وفالن المعنى"، أو "فالن ابن فالن المعنى

 ايعني إذا روى حديث   "أو  ما قال"يخرج من العهدة،  حتى "بمعن ى -معنىاليعني الذي يروي ب- وليقل الراو  " :
، وهذه "أو كما قال"ال يؤثر بالمعنى يقول:  ااد فيه ونقص شيئ  ، أو ز يشك في لفظه هل هو مما ضبطه وأتقنه

، لكن الحاجة داعية إليها في رواية الخلف وجودها في كالم السلف نادر درج عليها كثير من أهل العلم، لكن
يستحضر  التصرف كثر، يعني ما تجد إنسان  أكثر منها في رواية السلف؛ ألن رواية الخلف الضبط عندهم قل، وا

مرة يقرب، ومرة يبعد، ومرة، فيحتاج  "تخمط الجيالني"ولذلك تجده مثل ما يقول العوام:  ؛، نادر هذالنصوصا
 إلى مثل هذا لينبه السامع إلى أن هذا ليس هو اللفظ األصلي.

يعني مع إبهام بعض الحروف وبعض األلفاظ من الشيخ، يعني الشيخ قد يسرع، أو يكون  "ونحوه  شك أبهما"
لكن سياقها يرجح هذا  ؟سمع كلمة ال يدري هل هي على هذا الوجه أو على هذا الوجهففي سمعه ثقل، الطالب 

 ."أو كما قال"اللفظ، فيقول: 
 ......ل نه قليل في طالب:

 لف.ذكرنا أن هذا قليل في الس
 طالب:.......

رف فيها، يعني لو ذكر ما يدل وهللا اآلية ما فيها خالف أنه يجب تالوتها بلفظها، وأنه ال يجوز تغيير وال ح
 ؟نعم عليها في الجملة من غير لفظها قد....

 .....طالب:..
على كل حال األقوال لو رجعت إليها في كتب أهل العلم بلغت عشرة، لكن مردها إلى األقوال الثالثة التي 

 ذكرناها، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 ا قتصار على بعض الحديث:
َأ   وأ نع  ام  فَ  ت   م  ال   ض  ع  ف  بَ  ذ  ح  و    ز  ج 

 

ََاب   اذ   ََي   ن  إ   ح  ي  ح  لصم ََ ن  ك  ََت  ا اخ  م   ه  ر  ص 
 

ََََََََََو   ََََََََََه  ي  َ  ذ  ا ل ََََََََََم   ل ََََََََََه  ع  ف  ن  يَ  أ   ة  م 
 

ََََََََََََََع  ا ق  ذ  إ  ا ممََََََََََََََأ    اب  بََََََََََََََو  الف   ط  
 

َََََََََََََََََََََََو   ال   ع َََََََََََََََََََََََل   و  أ   ت م أ   ن  إ   و  أ     ز  م 
 

َََََف  نَ  م   َََََ لى ص  َََََذ   د  ي ق َََََذ  المَََََ ن  ع   ه  ر  ك 
 

َََََََََ ف  ب  أ   ن  إ  ف َََََََََ َََََََََم  ك  ي   ل   ن  أ   از  ج   ه  ل 
 

ََََََََََفَ   ََََََََََذ   از  و  ال  ََََََََََ إل و  ه   اب  ت   و اق 
 

ومن يرويه أو يستدل به ال يحتاج إلى الحديث بكماله، فيريد أن يقتصر على موضع  ،الحديث قد يكون طويال  
المذكور بأمس الحاجة  االحديث بكماله؛ ألنه قد يحذف شيئ  الشاهد الذي يتحدث فيه، منهم من منع، قال: يسوق 

المذكور ال يحتاج إلى  والمتقرر عندهم أنه إذا كان ،يتبين معناه إال به، لكن المحرر عند أهل العلم إليه، وال
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ن حال، كل هذه ال يجوز حذفها؛ أل ،محذوف، كما لو كان المحذوف استثناء، ال يجوز حذفه، وصف مؤثر
  المذكور المبقى يتأثر بالمحذوف.

 ج أ وأبعض المتن فامنع  وحذ   
 ج

 و لعرررررررررررررالم ومررررررررررررر أترررررررررررررم أن إو أ 
 

يعني مرة رواه  تم، أو أجز، أو إن أ  اوال تختصر منه شيئ   ، اذكر الحديث بكمالهايعني مطلق   أربعة أقوال، فامنع
، ؛ ألن روايته للحديث ال سيما إذا كان الحديث ال يوجد عند غيره يتعين عليه أداءه كامال  اومرة رواه ناقص   اتام  

جاز، بالشرط المذكور عندهم، أو لعالم، يعني ال يجوز هذا إال لعالم؛  اأن يرويه ناقص  ثم أراد  فإذا رواه كامال  
 ألنه هو الذي يعرف بما يتأثر وبما ال يتأثر.

إذا  ؟القرآن قد تأتي اآلية طويلة، وأنت بحاجة إلى أن تستدل بها، هل تسوق اآلية كاملة أو تسوق موضع الشاهد
ا{ هللا تعالى: أنت تتحدث عن األمانة وقلت: قال وْا األ م ان اتب إبل ى أ ْ لبه  ْم أ ن ت ؤدُّ  [( سورة النساء85)] }إبنَّ ّللاه  ي ْأم ر   

ذا تحدثت عن الحكم وعن العدلهل يلزم أن تكمل اآلية؟  { وا  م وْا بباْلع ْدلب ْمت م ب ْين  النَّاسب أ ن ت ْح   ( 85)] }و ا بذ ا ح   
ولذا تجد  ؛باب أولى ؟ ال يلزم، والحديث في هذا مناتأتي بأول اآلية أو آخره هل يلزمك أن تتحدث [سورة النساء

في موضع آخر  اوتجده مختصر   في كتاب في كتاب آخر، تجده مطوال   اوتجده مختصر   ،في كتاب الحديث مطوال  
طعها من الكتاب نفسه، وصحيفة همام بن منبه في مسند اإلمام أحمد مشتملة على مائة وثالثين جملة، ق

، وكذلك مسلم، ما التزموا أن يذكروا الصحيفة هقطع ما يحتاج منها في مواضع كثيرة من صحيح ،البخاري 
 كاملة، وهذا كثير عند أهل العلم، وسيأتي في قوله في الباب األخير:

 أمررررررررررا إذا قطررررررررررع فرررررررررري األبرررررررررروابب 
 ج
 

 ................................... 
 

هذا القول األول، والثاني: منهم من أجاز،  ايعني منهم من منع مطلق   "أو أج "، لكن "وحذ  بعض المتن فامنع"
، بل ال بد أن يكون المحذوف ال يؤثر في المذكور، يعني إذا كان الكن ما يتصور أن منهم من يجيز مطلق  

 يؤثر، إذا كان وصف له تأثيره بحيث يخرج ما عداه، فإن هذا ال يجوز البتة. ؟استثناء
، اقتصر على بعضه اوبرئت عهدته منه، ثم رواه ناقص   ايعني مرة رواه تام   "تمأو إن أ  *** أج   فامنع أو"

م الذي يميز ما يحذف وما ال ، يعني العال"أو لعالم"، اوحذف البعض، ال سيما إذا رواه عند من سمعه منه تام  
 ل الرابع.وهو القو  ،ذاهيجوز له  يحذف

أنه يعني القول األخير  "م  ذا"وسمه بالقول الصحيح،  ،هذا القول األخير مز يعني ميز "وم  ذا بالصحيح"
 .ار الحديث واقتصر على بعضه عالم  يعني ال يصح إال إذا كان الذي اختص "بالصحيح"لعالم 

 ................إن ي ررن مررا اختصررره
 عررررررن الرررررررذ  قررررررد ذ رررررررره منفصررررررال     ج

 ج

نما لكل امرئ ما نوى((يلزم أن تقول: وتسكت، ما  (())إنما األعمال بالنياتتقول:  مدلول ألن المعنى تم،  ))وا 
نما لكل امرئ ما لها داللة،  افي الداللة على المقصود، كما أن الجملة الثانية أيض   الجملة األولى كافٍ  ))وا 

 غير داللة الجملة األولى. نوى((
 ................إن ي ررن مررا اختصررره
 ومرررررررررا لرررررررررذ  تهمرررررررررة أن يفعلررررررررره

  ج

 عررررررن الرررررررذ  قررررررد ذ رررررررره صررررررال  منف 
................................... 

 ج
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، إن رواه ؟ ألن الرجل متهماومرة ناقص   اليس لمن لم ترتفع منزلته عن التهمة أن يفعله، لماذا؟ ولو رواه مرة تام  

ن رواه ناقص   كامال   ب هذا النسيان، دح به بسبقيل: نسي بعض الحديث، وق   اقيل: زاد في الحديث ما ليس منه، وا 
 قال:

 ن يفعلرررررررررهأومرررررررررا لرررررررررذ  تهمرررررررررة 
 

 ن   ي ملررررررررهأبررررررررى فجررررررررا  أن إفرررررررر 
 

  كن بالشرط السابق.يعني إن أبى إال رواية الحديث يجوز له أن ال يكمله؛ ألن القدر الذي يذكره متيقن منه، ل
  أمالالالالالالالالالالالالالالالالا إذا قطالالالالالالالالالالالالالالالالع فالالالالالالالالالالالالالالالالي األبالالالالالالالالالالالالالالالالواب  

 ج

 فهالالالالالالالالالالالالالو إلالالالالالالالالالالالالالى الجالالالالالالالالالالالالالواز ذو اقتالالالالالالالالالالالالالراب   
 

ثم  ،ع الحديث الواحد في األبواب حسب ما تدل عليه كل جملة من جمله يترجم لهااإلمام البخاري عادته أن يقط
جملة يسوق هذه الجملة لالستدالل على الحكم الذي ترجم به في هذا الموضع، وفي الموضع الثاني على ال

ين ، الحديث الواحد يقطعه في عشر اأحيان   اإلى أن يصل إلى عشرين موضع   الثانية، وفي الموضع الثالث
 .اموضع  

  طررررررررررع فرررررررررري األبرررررررررروابب أمررررررررررا إذا ق  
 

 فهرررررررررررررو إلرررررررررررررى الجررررررررررررروا ........ 
 

 ني هذا ما فيه إشكال فعله األئمة.يع
...................................  

 ج

 فهررررررررو إلررررررررى الجرررررررروا  ذو اقترررررررررابب  
 

ه فيها، ، والقصة كاملة في جميع المواضع الذي يريد سياقألن اإلنسان ليس بمطالب أن يذكر الحديث كامال  
يعني لو أن البخاري ساق صحيفة همام في الموضع األول، ثم ساقها في الموضع الثاني كاملة، ثم ساقها في 

وقس على هذا كل األحاديث التي في  ؟يصير طول الكتاب ماذاالعشرين،  ،الموضع الثالث، ثم في العاشر
 ما هو عليه من مجلدات. حيح، يعني يحتاج إلى أضعاف أضعافالص
 ..وسلم على عبدك ورسولك. هم صل  الل


